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أن نك�����ون ق�����ادرین عل�����ى وض�����ع     

إس�����������تراتیجیات حدیث�����������ة إلدارة 
الج������ودة ف������ى ظ������ل إستش������راف 

المستقبل

    

مفھوم علم استشراف المستقبل
علم حدیث ما ال ترغبھ الكثیر م�ن المجتمع�ات      

ف���ي واوجھ���د علم���ي م���نظم ی���درس الماض���ي 
كم�ا یعتم�د عل�ى .. والحاضر لیتوقع المس�تقبل

أح�������دث المعطی�������ات االقتص�������ادیة والعل�������وم 
المتط���ورة والتقنی���ات المتقدم���ة لتص���ور م���ا 

..وعقدینیكون علیھ العالم بعد عقد
كم��ا أن عملی��ة استش��راف المس��تقبل ال تھ��دف 
إل��ى إص��الح الماض��ي وال إل��ى تقل��یص أخط��اء 
الحاض��ر وھ��و م��ا یعتق��د ب��ھ الكثی��رون وإنم��ا 
یرك���ز بش���كل أساس���ي عل���ى الص���ورة المثل���ى 
للمستقبل بحیث تنفذ عل�ى أرض�یة الواق�ع م�ن 
خ��الل عملی��ة التخط��یط، والتخط��یط للمس��تقبل 
بالتأكید یتب�ع الحاض�ر، فالحاض�ر أس�اس مھ�م 
الستشراف المستقبل فھو غیر مقدر س�لفاً ب�ل 

.نح��������������������ن نص��������������������نعھ بإعمالن��������������������ا 
إن استش��راف المس��تقبل ض��رورة لبن��اء الف��رد 
والمجتم������ع مع������اً، وتطورھم������ا ف������ي ش������تى 
القطاع����������ات االقتص����������ادیة واالجتماعی����������ة 
والسیاس��یة والعلمی��ة، ف��المجتمع غی��ر الق��ادر 
عل��ى رس��م خط��وات المس��تقبل س��یغوص ف��ي 
ھموم حاضره، وسینحصر في ثقافة الماضي، 
وم���ن ث���م یك���ون للت���أخر رھین���ة، وھ���ذا قعن���ا 

..الحالي

رؤية المؤتمر
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أهداف 
المؤتمر

تعزیز ثقافة الجودة فى ظل  -۱
استشراف المستقبل 
واٴھمیتھا لدى الفرد 

.والمجتمع

لتخطیط توضیح دورا -۲
االستراتیجى واستشراف 

لصناعة المستقبل المستقبل 
لبناء الدول واھمیتھما 

وتطورھا وتنمیتھا 
المستقبلیة في مختلف 

.مجاالت الحیاة وفروعھا

إبراز دور تطبیقات الجودة -۳
سسي  الحدیثة والتمیز الموٴ
في تحسین اٴداء األعمال 

وقیادة التغییر والتحول لدى 
.القطاعات المختلفة
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محاور 
المؤتمر

۲۰۳۰الجودة ورؤیة مصر  -۱
الجودة واستشراف المستقبل     

.لتحقیق التنمیة المستدامة
أفضل الممارسات المحلیة  -۲

والدولیة في الجودة والتمیز 
.المؤسسي

.الخدمات،الجودة في الصناعة 
.والصحة والتعلیم     

التوجھات المستقبلیة في الجودة -۳
الجودة (تطبیقات الجودة الحدیثة      

جودة / والثورة الصناعیة الرابعة
)التعلیم والذكاء االصطناعى

التخطیط االستراتیجى واستشراف  -٤
.المستقبل 

التخطیط اإلستراتیجي والتطویر      
.المؤسسى

     
 
  



 الذھبى
5000

جنیھ مصرى

  الماسى
10000

جنیھ مصرى

ممیزات الرعایة 

منح الراعى وسام •
التمیز فى الجودة 

والحصول على شھادة 
تقدیر ودرع تقدیرى 

.  ممیز

وضع اسم وشعار •
الراعى الرسمى على 

جمیع المطبوعات 
.الدعائیة والصحفیة 

منح الراعى وسام •
التمیز  فى الجودة 

والحصول على شھادة 
تقدیر ودرع تقدیرى 

.  ممیز
إلقاء كلمة بالجلسة •

دقائق ۱۰االفتتاحیة 
وضع اسم وشعار •

الراعى الرسمى على 
جمیع المطبوعات 
.الدعائیة والصحفیة

ارسال دعوتین •
لقیادات الراعى 
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.الحصول على درع تقدیرى للمؤتمر •
.الحصول على شھادة حضور المؤتمر •
.   منح وسام التمیز فى الجودة •
.تكریم المتمیزین باالبحاث المقدمة •
.استالم حقیبة المؤتمر•

ممیزات الحضور 
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ج   ۲۰۰۰: رسوم حضور المؤتمر للمصریین 
رسوم االشتراك 

كیفیة التسجیل 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjdG5jKQW5HOUM

4HmwWtpiruj6lfEYxVbcNZvCb2DyFGglw/viewform?usp=sf_link
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Team Quality
ISO Certification Body

الشــریك االستراتیجى للمؤتمـــر
شركة تیم كوالیتي 

كریم خاطر
المدیر التنفیذي

تامر الكردي
المدیر العام

عزت نبیھ
المدیر اإلداري
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المستشار االعالمى للمؤتمر
عبد الباقى عزوز/ االستاذ الدكتور

بحضورالتلفزیون المصرى 
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